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چکيده
در صنعت سازه کاهش بار مرده ساختمان منجر به تضعیف اثر نیروی زلزله می گردد .در این شرایط استفاده از بتن سبک اهمیت خاصی یافته و
این نوع بتن را با بتن های نرمال قابل رقابت می کند .چنانچه سازه های بتن آرمه به دالیل گوناگونی آسیب بینند ،روش مناسب و مدرن به
منظور تقویت و بهسازی ،استفاده از ورق های  FRPمی باشد .از این ورق ها در اجزای سازه ای به ویژه تیر ،برای عملیات مقاوم سازی مانند
نصب در سطح کششی استفاده می گردد .مزایای ورق  FRP؛ باال بودن مقاومت ورق نسبت به وزن خود ،دوام باال و سهولت اجرای کار می باشد
که مسئله باال بودن هزینه الیاف کربن را پوشش می دهد .در سال های اخیر برای افزایش ظرفیت باربری و جلوگیری از پدیده جداشدگی ورق،
تحقیقاتی صورت گرفته و روش های آماده سازی سطحی مختلفی معرفی شده که اخیراً توسط محققین ،روش شیارزنی به عنوان جایگزین
روش های مرسوم ،ارائه شده است .در این مطالعه آزمایشگاهی 8 ،تیر بتن مسلح با دو نوع بتن سبک سازه ای و نرمال ،در ابعاد یکسان
 1200×160×100میلی متر به دو روش آماده سازی نصب خارجی ( )EBRو شیارزنی ( )GMبا ورق های  CFRPتقویت شده و تحت
بارگذاری  4نقطه ای قرار گرفته اند .برای جلوگیری از شکست ترد در بتن سبک ،از روش ابداعی تقویت ناحیه فشاری با رزین اپوکسی استفاده
شده است .نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش ظرفیت باربری تیرهای بتن سبک و نرمال ،در تیر تقویت شده به صورت  GMنسبت
به تیر شاهد ،به ترتیب  22و  22درصد ،افزایش کرنش گسیختگی ورق در روش شیارزنی نسبت به روش نصب خارجی ،در تیر بتن سبک  42و
تیر بتن نرمال  10درصد بوده و با تقویت ناحیه فشاری تیرهای بتن سبک ،مود گسیختگی از شکست ترد به نرم تبدیل می شود.

واژه های کلیدی  :تیر بتن سبک  ،روش شیار زنی ،جداشدگی ورق ،CFRPروش نصب خارجی ،ظرفیت باربری نهایی

کد B
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.5مقدمه

سبک سازی ساختمان از اولویت های مهم طراحان و محققین می باشد .در این شرایط نام بتن سبک بیش از پیش به چشم می
خورد .این بتن ،با کاهش بار مرده ساختمان ،هنگام زلزله از نیروی وارد برسازه کاسته و در صورت تخریب آن ،وزن مصالح آوار شده
کم خواهد بود[1و .]2بتن سبک نسبت به بتن نرمال ضعف هایی چون پایین بودن وزن مخصوص و مقاومت فشاری دارد اما
خصوصیاتی مانند آنچه در باال ذکرشد این نوع بتن را با بتن نرمال قابل رقابت کرده است .سازه های بتن مسلح موجود بر اساس
آیین نامه های قدیمی طراحی شده و الزامات آیین نامه های جدید زلزله را ارضا نمی کنند .از این رو ضرورت تقویت و بهسازی
سازه ها با روش های مقاوم سازی قابل اعتماد ،آسان ،سریع و اقتصادی[ ]3مانند استفاده از ورق های  ،FRPاحساس می شود .به
همین منظور ،عطاری و همکاران تیرهای بتن مسلح را با ورق های  ( CFRPدارای الیاف کربن) و  ( GFRPدارای الیاف شیشه)
تقویت کرده و پس از آزمایش  4نقطه ای روی آن ها ،نتیجه گرفتند ظرفیت خمشی در حالت استفاده هم زمان الیاف کربن و
شیشه 114 ،درصد نسبت به تیر کنترل باال رفت[ .]4اغلب برای مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه ،از ورق های CFRPبه علت داشتن
ظرفیت تنش باالتر نسبت به انواع الیاف دیگر ،رفتار ارتجاعی تا حد گسیختگی ،مدول االستیسیته باال تا حدود  200گیگاپاسکال،
کرنش نهایی  2.2 - 3درصد ( تقریبا  10برابر فوالد معمولی) استفاده می گردد[ .]2آیین نامه های مختلف مانند  ACI-440و
 FIBضوابط طراحی و اجرایی را برای بهتر شدن اتصال ورق به سطح بتن ارائه داده اند 6 [.و  .]2از روش های متداول در اتصال ورق
به تیرهای بتنی ،نصب خارجی یا  EBR1می باشد .باروس و همکاران ،ورق و لمینت های  CFRPرا به صورت  EBRبه کمک رزین
اپوکسی درشکاف های سطح کششی بتن قرار دادند و نتیجه گرفتند که لمینت های نصب شده در حاالت یک و دو الیه دچار پدیده
جداشدگی شدند[ .]8عالوه بر این مستوفی نژاد و طباطبایی کاشانی ،پس از تقویت تیرهای بتنی به روش  ،EBRبه این نتیجه
رسیدند که گرچه ظرفیت باربری تیرها نسبت به تیر شاهد ،تا  13درصد باال رفته اما ورق از سطح بتن جدا شده است[ .]9این
مسئله  ،موجب شد تا مستوفی نژاد و محمودآبادی راهکاری جدید ارائه داده و روش شیارزنی روی سطح کششی بتن )GM( 2را
معرفی کنند[ .]10بهبود پیوند و چسبانندگی رزین در کنار افزایش ظرفیت باربری ورق در اثر آماده سازی اولیه و افزایش اصطکاک
ورق با سطح بتن نتیجه ای بود که مدندوست و همکارش در یک تحقیق تجربی گرفته[ ]11و دقیقاً در روش شیارزنی این مهم به
وقوع می پیوندد .مستوفی نژاد و مقدس ،برای ارزیابی چسبندگی ورق  CFRPبه سطح بتن ،از روش های آماده سازی سطحی نصب
خارجی و شیارزنی استفاده کرده و نتیجه گرفتند که پس از تسلیم میلگردها ،در روش  ،EBRجداشدگی ورق و در روش ،GM
پارگی ورق رخ داد .با افزایش درصد فوالد میلگرد های خمشی ،ظرفیت باربری تیرها در روش شیارزنی نسبت به نصب خارجی در
کمترین حالت  2و در بیشترین حالت  22درصد افزایش پیدا کرد .سطح زیر نمودار بار – خیز وسط دهانه تیرهای تقویت شده به
روش شیارزنی بیش از تیرهای تقویت شده به روش نصب خارجی شد که نشان از شکل پذیری بیشتر روش  GMنسبت به EBR
بود .ظرفیت باربری نهایی تیرهای تقویت شده نسبت به تیر شاهد ،در روش  22 ،EBRدرصد و در روش  39 ، GMدرصد افزایش
پیدا کرد[ .]12هدف اصلی در این مطالعه آزمایشگاهی جلوگیری از شکست ناشی از جداشدگی بوده و برای کسب حداکثر میزان
ظرفیت باربری ورق ،از روش آماده سازی سطحی شیارزنی استفاده شده است .نکته قابل تامل در این مطالعه ،تقویت تیرهای بتن
مسلح سبک با ورق  CFRPمی باشد که تاکنون مطالعه خاص و قابل توجهی روی آن نشده است.

1-Externally Bonded Reinforcement
2-Grooving Method
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 .2برنامه آزمایشگاهي
 5-2مشخصات تيرها  ،لوازم و تجهيزات آزمایش

در مطالعه پیش رو ،تعداد  8تیرمسلح شامل  4تیر بتن نرمال و  4تیر بتن سبک ساخته و آماده تقویت شد ( شکل .) 1-2
بدین منظور تیرهای ساخته شده پس از  24ساعت از قالب خارج و  28روز در آب نگهداری شدند .پس از گذشت زمان الزم برای
خشک شدن سطح کششی تیرها ،اقدامات مربوط به تقویت و آماده سازی سطحی آن ها صورت گرفت .دانه بندی مصالح طبق
استاندارد  ASTM C136انجام شده است .جزئیات طرح مخلوط بتن های ساخته شده در جدول  1آمده است .بدین منظور از
سیمان پرتلند تیپ  2کارخانه سیمان هگمتان به وزن مخصوص  3.12گرم بر سانتی متر مکعب ،از ماسه رودخانهای و گردگوشه
تحت عنوان ماسه  0-6کارخانه لوله سازی شمال که وزن مخصوص آن در حالت اشباع با سطح خشک  2600کیلوگرم بر متر
مکعب و جدب آب  2.4درصد بوده و از لیکا به قطر  3تا  12میلی متر محصول کارخانه لیکا ساوه ،برای ساخت بتن استفاده و جهت
مسلح کردن تیرها ،برای خمش از دو میلگرد فوالدی به قطر 10میلی متر در ناحیه های کششی و فشاری و در برش از خاموت
هایی به قطر و فاصله  8و  20میلی متر استفاده شد .برای جلوگیری از شکست ترد بتن سبک که در تحقیقات پیشین به آن اشاره
شده است[ ،]13شیاری به عمق و عرض  8 × 10میلی متر در ناحیه فشاری آن زده شد و با رزین اپوکسی دو جزئی تقویت گردید.
با هدف رسیدن به نتایج حاصل از خمش ،طرح تیر طوری صورت گرفت که ظرفیت خمشی از ظرفیت برشی پایین ترباشد .تیرها
تحت آزمایش بارگذاری  4نقطه ای استاتیکی خمشی قرار گرفتند .مراحل آزمایش در آزمایشگاه سازه دانشکده فنی دانشگاه گیالن
انجام شد و از دستگاه تست خمش تا ظرفیت  300کیلونیوتن ،کرنش سنج ( )LVDTبرای محاسبه خیز میانی تیرها در وسط تیر
و دستگاه دیتا الگر  GL220-820APSبرای ثبت داده ها استفاده شد .محاسبه تغییرات کرنش ورق متناسب با بار وارده توسط
یک کرنش سنج الکتریکی در وسط تیر( ناحیه خمش خالص) صورت گرفت .برای تقویت تیرها از ورق کربنیSikaWrap.200C
به مقاومت کششی  3900مگاپاسکال و کرنش نهایی  1.2درصد و رزین اپوکسی دو جزئی  Sikadur.330به مقاومت کششی ،30
مدول االستیسیته خمشی ، 3800مدول االستیسیته کششی  4200مگاپاسکال و کرنش نهایی  0.9استفاده شد.

شکل  : 1-2تیرهای بتن آرمه ساخته شده
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جدول : 1طرح مخلوط بتن های ساخته شده
مقاومت
مشخصه
MPa

بتن

سیمان
kg/m³

آب
kg/m³

شن
kg/m³

ماسه
kg/m³

لیکا
()kg/m³
)6-12.2 ( -)3-6( mm

نرمال

300

150

990

990

0

22

سبک

360

140

0

550

420-200

23

 2-2تقویت تيرها

در شکل 2-2نوع تقویت تیرها نمایش داده شده است .تیرهای  CBو  LWCBبه عنوان تیر شاهد ساخته شدند .سطح
کششی تیرهای  CB-EBRو LWCB-EBRتوسط یک الیه ورق  CFRPتقویت شد .بدین منظور پس از ساخت تیرها ،سطح
کششی بتن ،با فرچه سنگ تروست طوری ساییده گردید تا الیه ضعیف بتن برداشته شده و سنگدانه های آن نمایان گشت .سپس
آلودگی و گرد و خاک سطح شست و سو داده شد و منافذ سطحی با رزین پر شد .پس از خشک شدن سطح ،ورق  CFRPبه طول
و عرض 60 ×900میلی متر با رزین اپوکسی دو جزئی روی آن چسبانده شد .از آن جایی که در تیرهای بتن سبک و بتن نرمال
تقویت شده به روش نصب خارجی ،پدیده جداشدگی ورق از سطح بتن رخ داد ،از روش شیارزنی برای تقویت استفاده شده و
تیرهای CB-GMو  LWCB-GMساخته و تقویت شدند .بدین منظور در روش  ،GMابتدا سطح کششی بتن با فرچه سنگ
تروست ساییده شد تا الیه ضعیف بتن برداشته شود و سپس سه شیار طولی به طول و عرض  8 ×900و به عمق  10میلی متر در
سطح کششی زده شد و پس از شست و سوی این ناحیه ،ورق به طول و عرض  60 ×900میلی متر روی سطح کششی با رزین
چسبانده شد .ناحیه فشاری تیرهای بتن سبک هم با رزین اپوکسی تقویت شدند( در تیر  LWCBتقویت فشاری انجام نشد) .بدین
منظور یک شیار به عمق و عرض  8×10میلی متردر سطح فشاری تیر زده شد و پس از شست و سوی این ناحیه ،رزین اپوکسی
درون شیار ریخته شد.

الف)به ترتیب از راست  :تقویت ناحیه فشاری با رزین ،شیارزنی ناحیه کششی تیرهای بتن سبک و نرمال
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ب) تقویت ناحیه کششی تیرهای بتن مسلح سبک و نرمال با ورق CFRP
شکل  : 2-2تقویت تیرهای بتن مسلح سبک و نرمال با ورق CFRP

 .9ارائه نتایج و تحليل
 : 5-9مشاهدات آزمایشگاهي

در شکل  1-3مود گسیختگی تیرها نمایش داده شده است .مود شکست در تیر  ،CBظهور ترک های خمشی در ناحیه کششی
و انهدام بتن فشاری بود .در تیر ،CB-EBRورق به همراه ضخامت کمی از پوشش بتن ،دچار پدیده جداشدگی شد و ناحیه فشاری
سالم ماند .طبق تحقیقات پیشین[ ،]14معموال جداشدگی از میانه تیرآغاز و به انتهای ورق سرایت می کند .در این مطالعه ،برای دو
انتهای تیر ،ضخامت پیوند در ناحیه تماس ورق و سطح بتن با رزین اپوکسی بیش ترشد و مشاهده گردید که جداشدگی ورق از
میانه آغاز شد ،اما به علت چسبندگی باالی ورق به سطح بتن در دو انتهای تیر ،ورق از وسط پاره شد .پس مود شکست از نوع
جداشدگی گزارش شد .در تیر  ، CB-GMپیش از آن که ناحیه فشاری دچار انهدام شود ،ورق در موقعیت زیر بار متمرکز ،پاره شده
و به همراهش پوشش بتن طوری که میلگردهای کششی قابل مشاهده باشند ،جدا شد .این مود شکست ،مزیت روش شیاری را
نسبت به روش نصب خارجی نشان می دهد .نتایج در تیر  ، LWCBمشابه با تیر  CBبود .نتایج در تیر  LWCB-EBRمشابه با تیر
 CB-EBRبود با یک تفاوت که بر خالف تیر بتن نرمال ،در تیربتن سبک ،ورق به تنهایی جدا شده و همراه آن ضخامتی از پوشش
بتن بلند نشد .در تیر  LWCB-GMهم نتایج مشابه تیر  CB-GMمشاهده شد .نکته قابل تامل ،تاثیررزین در جلوگیری از انهدام
ناحیه فشاری تیرهای بتن سبک بود که مود شکست را از ترد به نرم تبدیل کرد .به نظر می رسد تقویت ناحیه فشاری ،افزایش
ضخامت پیوند ورق و سطح بتن در نواحی انتهایی ورق و استفاده از لیکای مناسب سازه ای ،عملکرد بتن سبک را به بتن نرمال
نزدیک کرده است .مود شکست در این مطالعه با مطالعه مستوفی نژاد و خزاعی[ ]12مقایسه و دیده شد که مود شکست تیرهای
بتن نرمال در هردو مطالعه مشابه می باشد.

الف) تیرهای بتن نرمال ) به ترتیب از راست) CB.GM- CB.EBR – CB :
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ب) تیرهای بتن سبک ( به ترتیب از راست) LWCB.GM- LWCB.EBR – LWCB:
شکل :1-3مود گسیختگی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق CFRP

 : 2-9نمودار بار – خيز وسط دهانه تيرهای بتن مسلح

نمودار بار – خیز وسط دهانه تیرهای بتن مسلح در شکل  2-3و مشاهدات آزمایشگاهی به همراه خالصه نتایج در جدول 2
نمایش داده شده است .با توجه به این ها ،همانطور که انتظار می رفت ،در تیرهای شاهد خیز نهایی بیشتری رخ داده و استفاده از
ورق  ،CFRPخیز نهایی تیرهای بتنی تقویت شده را کاهش داد .خیز نهایی تیربتن سبک در روش شیارزنی  10و در روش نصب
خارجی  18درصد و خیز نهایی تیر بتن نرمال در روش شیارزنی  9و در روش نصب خارجی  31درصد (نسبت به تیر شاهد) کاهش
یافت .خیز نهایی تیرهای بتن سبک تقویت شده به روش 10.2 ،GMمیلی مترو تیرتقویت شده به روش  9.6،EBRمیلی متر
قرائت شد که نشان دهنده افزایش  9.2درصدی خیز نهایی در روش شیارزنی نسبت به نصب خارجی می باشد .خیز نهایی تیربتن
نرمال در روش  ،GMبرابر 10.04میلی متر و در روش  EBRبرابر2.6میلی مترخوانده شد که افزایش  32درصدی را گزارش می
دهد .از نتایج فوق برمی آید که خیز نهایی تیرها در روش  GMنسبت به روش  EBRافزایش یافته است .این درصد افزایش در
بتن نرمال حدود  22درصد بیش از بتن سبک بود .ظرفیت باربری نهایی تیرهای بتن سبک و بتن نرمال تقویت شده به روش GM
نسبت به تیر شاهد به ترتیب  22و  22درصد و در روش  ،EBRبه ترتیب  6و  12درصد افزایش داشته است .بنابراین ظرفیت
خمشی تیرهای هر دو نوع بتن در روش  GMنسبت به روش  EBRافزایش بیشتری داشته و در بتن نرمال این درصد افزایش در
هر دو روش تقویت بیش ازبتن سبک بوده است .از مقایسه نتایج روش تقویت  GMنسبت به روش تقویت  ، EBRدر شکل
پذیری تیرهای بتنی نتیجه شد که این مقدار در تیرهای بتن سبک و بتن نرمال به ترتیب  4و  66درصد افزایش داشته است.
افزایش شکل پذیری در بتن نرمال بیش از بتن سبک بوده و مشخص است که در هر دو روش ،استفاده از ورق ،شکل پذیری
تیرهای بتنی را کاهش داده است .بیشترین مقدار مربوط به شکل پذیری  ،برای نمونه های شاهد بوده که در آن ها از ورق استفاده
نشده است .از مقایسه بتن های سبک و نرمال نتیجه شد که در حالت تقویت تیر به روش شیارزنی ،خیز نهایی وسط دهانه و
ظرفیت باربری نهایی تیربتن سبک نسبت به تیر بتن نرمال به ترتیب 4 ،و  3درصد افزایش داشته است .نزدیکی نتایج دو نوع بتن
در این مطالعه  ،موید این نکته است که بتن سبک با بتن نرمال قابل رقابت بوده و علت این امر را می توان در مواردی چون استفاده
از لیکای سازه ای با کیفیت و اجرای مناسب دانست .با توجه به مودگسیختگی در تیرهای بتن سبک می توان نتیجه گرفت که
تقویت ناحیه فشاری با رزین اپوکسی در تیرهای  LWCB-EBRو  LWCB-GMموجب تغییر مود شکست تیر از انهدام ناحیه
فشاری شد .نتایج مطالعه پیش رو با مطالعه مستوفی نژاد و خزاعی[ ،]12مقایسه شد و مشاهده گردید که در بیشتر بودن ظرفیت
باربری نهایی و شکل پذیری تیرهای تقویت شده به روش شیارزنی نسبت به روش نصب خارجی ،هر دو مطالعه مشابه می باشند اما
به علت تفاوت های طراحی و اجرایی مانند  :ابعاد ،طرح اختالط ،اجرا و مقاومت مشخصه بتن ،دقت تجهیزات و لوازم آزمایش و ، ...
در مطالعه مستوفی نژاد و خزاعی درصد افزایش ها باالتر می باشد .مثال ظرفیت باربری نهایی تیرهای بتن نرمال تقویت شده به
6
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روش  GMنسبت به تیر شاهد در بیشترین و کم ترین مقدار  106و  28درصد و در تیرهای تقویت شده به روش  22 ،EBRو 30
درصد افزایش داشته که در مطالعه حاضر  22و  12درصد می باشد.
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الف) تیر های بتن نرمال
شکل  : 2-3نمودار بار – خیز وسط دهانه تیرهای بتن مسلح نرمال و سبک

جدول  : 2مشاهدات آزمایشگاهی به همراه نتایج حاصل از نمودار بار – خیز وسط دهانه
(خیز به میلی متر و ظرفیت باربری به کیلونیوتن)
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 : 9-9نمودار بار – كرنش ورق كربني

شکل  3-3روند تغییرات کرنش ورق را نسبت به بار وارده نشان می دهد .در هر دو نوع بتن ،کرنش ورق با افزایش بار باال رفت.
افزایش کرنش نهایی ورق در لحظه گسیختگی تیر ،در روش شیارزنی نسبت به روش نصب خارجی در بتن سبک  42و در بتن
نرمال  10درصد بود .از بند  1-3می دانیم در روش تقویت شیارزنی ،محل پارگی ورق زیر بارمتمرکز است و از آن جایی که محل
نصب کرنش سنج الکتریکی در این مطالعه در ناحیه خمش خالص یا بین دو بار متمرکز ( وسط تیر ) می باشد ،بنابراین کرنش
نهایی ورق طبق اطالعات کارخانه سازنده ( 1.2درصد) ثبت نشده و مقدار کرنش نهایی گزارش شده در نمودار شکل  3-3مربوط به
ورق پاره نشده در وسط تیر است .می توان از کرنش سنج الکتریکی در موقعیت زیر بارهای متمرکز استفاده کرد و کرنش
گسیختگی ورق را ثبت کرد .میزان کرنش ورق در هر دو شرایط آماده سازی سطحی در بتن نرمال بیش از بتن سبک بوده است .در
تیرهای تقویت شده به روش  EBRبه علت پدیده جداشدگی ورق از سطح کششی بتن ،از تمام ظرفیت ورق استفاده نشد و به علت
افزایش ضخامت پیوند ورق و سطح بتن ،ورق پس از جداشدگی از سطح در وسط پاره شد .اعداد ثبت شده نشان از پارگی ورق پس
از جداشدگی می دهند که آن هم به علت شکل پذیری پایین ورق است .نزدیکی و تشابه تغییرات کرنش ورق ،در دو روش آماده
سازی سطحی ،برای تیرهای بتن سبک نسبت به تیرهای بتن نرمال ،به وضوح قابل مشاهده است.
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شکل : 3-3نمودار بار – کرنش ورق  CFRPدر تیرهای بتن مسلح نرمال و سبک

 -4نتيجه گيری

با توجه به مشاهدات آزمایشگاهی ،نمودار بار – خیز وسط دهانه ،نمودار بار – کرنش ورق  CFRPو جداول و شکل های ارائه
شده ،نتایج زیر قابل استخراج است.
*.در اثر تقویت ناحیه فشاری تیرهای بتن سبک با رزین اپوکسی دو جزئی ،مود شکست از گسیختگی ترد به نرم تبدیل شد.
* مود شکست بتن های سبک و نرمال در تیرهای شاهد ،انهدام ناحیه فشاری ،در تیرهای تقویت شده به روش  ، EBRپدیده
جداشدگی ورق از سطح بتن و در تیرهای تقویت شده به روش  ،GMپارگی ورق و جداشدن پوشش بتن بود.
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* ظرفیت باربری نهایی تیرهای بتن سبک و بتن نرمال تقویت شده به روش شیارزنی نسبت به تیر شاهد به ترتیب  22و 22
درصد و در تیرهای تقویت شده به روش نصب خارجی ،به ترتیب  6و  12درصد افزایش داشته است .میزان افزایش باربری نهایی در
روش شیارزنی نسبت به روش نصب خارجی  ،نمایانگر برتری روش  GMدر بتن سبک و نرمال است.
*حداکثر خیز نهایی وسط دهانه در تیرهای شاهد گزارش شد .در اثر استفاده از ورق برای تقویت تیرها ،خیز نهایی تیربتن
سبک در روش شیارزنی  10و در روش نصب خارجی  18درصد و خیز نهایی تیر بتن نرمال در روش شیارزنی  9و در روش نصب
خارجی  31درصد کاهش یافته است .از مقایسه نتایج دو روش تقویت GMو EBRنتیجه شد که خیز وسط دهانه تیر بتن سبک و
نرمال در روش شیار زنی نسبت به روش نصب خارجی به ترتیب  9.2و  32درصد افزایش داشته است.
*افزایش شکل پذیری تیر بتن سبک و بتن نرمال در روش شیارزنی نسبت به روش نصب خارجی به ترتیب  4و  66درصد
گزارش شد .افزایش شکل پذیری در بتن نرمال بیش از بتن سبک بود و استفاده از ورق ،موجب کاهش شکل پذیری تیرهای بتنی
شد .بیشترین مقدار مربوط به شکل پذیری تیرهای بتنی ،مربوط به نمونه های شاهد بود که در آن ها از ورق استفاده نشد.
*با افزایش بارگذاری ،کرنش ورق تقریبا به صورت ارتجاعی باال رفته ودرصد افزایش کرنش ورق در روش  GMبیش از روش
 EBRبوده است .افزایش کرنش نهایی ورق در لحظه گسیختگی تیر ،در روش شیارزنی نسبت به روش نصب خارجی در بتن سبک
 42و در بتن نرمال 10درصد بوده است .بنابراین در روش شیارزنی ظرفیت بیشتری از ورق نسبت به روش نصب خارجی استفاده
شد.
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